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Mato Grosso do Sul está participando de um projeto piloto entre o Sicredi e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), que escolheram a Novilho Precoce MS para implementar uma nova linha de crédito que
financia projetos de inovação tecnológica na produção agropecuária (Inovagro). Duas propriedades associadas, ambas
com certificado de Boas Práticas Agropecuárias da Embrapa, assinaram os primeiros contratos dia 14 de julho.
 
As propriedades que vão receber os recursos são a Fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes/MS e a Fazenda Boa
Esperança, em Anastácio/MS. Segundo os proprietários, a escolha pelo Inovagro coincide com a estratégia de gestão
da propriedade, que objetiva inovar, porém com juros e prazos diferenciados.
 
“Para aumento de produção e produtividade é necessário investimentos em novas tecnologias, e nem sempre temos
essa sobra de recursos próprios. Essa linha de crédito vem suprir esses recursos, com contratações que podem
chegar a R$ 1 milhão por CPF ou R$ 3 milhões por condomínimo, prazos interessantes para pagamento [até 10 anos,
com até 3 de carência] e taxa de juros atrativa [4% a.a]”, destaca o Presidente da Novilho Precoce MS, Alexandre Scaff
Raffi.
 
“O interesse em firmar parceria com uma instituição como a Novilho Precoce MS demonstra a nossa credibilidade,
principalmente para propriedades que tem ou estão em processo de adequação as Boas Práticas Agropecuárias, como
é o nosso caso que somos Categoria Ouro no BPA, mas que sempre estamos preocupados em dar continuidade ao
trabalho, implantando gradualmente melhorias no sistema de produção”, comenta José Rodrigues Pereira sobre a
parceria com o Sicredi.
 

Em quais setores da propriedade serão aplicados os recursos?

FAZ. CACHOEIRÃO FAZ. BOA ESPERANÇA
Principalmente em Agricultura de
Precisão e Conservação de Solo e
Água, visando melhorar a produção de
soja, milho e pasto, além de melhorar
instalações para melhor atender as
Boas Práticas Agropecuárias.
 

Correção de solo através da Agricultura
de Precisão em 240 hectares; construção
de Galpão metálico medindo 200
m²; reforma de Curral anti-stress de concreto
(parte Embute); construção e reforma de
35,45 km de cerca eletrificada e aquisição
de Plaina agrícola modulada com garfo
para silagem e big bag agrícola

Qual o incremento esperado?

FAZ. CACHOEIRÃO FAZ. BOA ESPERANÇA
Aumento de 3 a 4 sacas de soja por
ha, 10 a 12 sc de milho e 2 @ de carne
por ha/ano.

Extinguir a degradação nas 240 hectares,
eliminando o risco de erosão ou falta de
nutrientes do solo. Aumentar a produção de
carne por hectare em 30 % nas áreas
recuperadas. Minimizar o stresse animal e
a incidência de contusão.

 
Para o presidente do Sicredi, Celso Regis, que também irá participar da solenidade, a operacionalização da linha de
crédito pelo Sicrédi é mais uma opção e que poderá dar mais agilidade a demanda do produtor rural. “É um iniciativa
importante. Queremos apoiar investimentos necessários à incorporação de inovação tecnológica nas propriedades
rurais, visando ao aumento da produtividade, à adoção de boas práticas agropecuárias e de gestão da propriedade
rural”, explica o presidente do Sicredi que acredita na ampliação dos contratos com a instituição no próximo semestre.
 
Outras informações sobre a linha de crédito Inovagro acesse:
file:///C:/Users/User/Downloads/Circ007_14_AGRIS.pdf
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Mais informações sobre a Linha Inovagro pelo telefone 3323-6800 (Sicrédi).


